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Panu Nykänen, FT
Matkan tarkoituksena oli osallistua kansainvälisen museoliiton ICOMin alaisen kansainvälisen komitean
University Museums and Collections (UMAC) 12. konferenssiin. Panu Nykänen on UMACin hallituksen jäsen
ja varainhoitaja.
Konferenssi
Tervetuliaistilaisuus järjestettiin National University of Singaporen (NUS) omistamassa vanhassa
kaupunkitalossa Baba House, joka toimii yliopiston vastaanottotilana ja elävänä museona.
Ensimmäinen konferenssipäivä pidettiin NUSin kampuksella, yliopiston kulttuuri- ja konferenssikeskuksessa.
Pääpuhuja oli Thaimaan kulttuuriministeriön kansliapäällikkö professori Apinan Poshyananda. Paikalla oli
myös NUSin rehtori Tan Chorh Chuan, joka piti avajaispuheen. Konferenssissa oli läsnä myös paikallisen
museoviraston National Heritage Board kansainvälisten suhteiden johtaja Ng Chin Chye.
Ensimmäisen päivän iltana järjestettiin kiertokävely yliopiston uudella kampuksella University Town.
Yliopistossa on noin 35 000 opiskelijaa. Opiskelijat ja professorit asuvat pyöräilyyn sekä jalankulkuun ja
julkiseen liikenteeseen tukeutuvalla, arkkitehtuuriltaan funktionalismia ja tuoreinta vapaata modernismia
yhdistelevällä kampuksella, joka on uskomattoman siisti. Kampuksen ympärillä ja rakennusten välissä sekä
sisäpihoissa on runsaasti viherrakentamista ja vesiaiheita sekä hyvällä maulla suunniteltua keinovalaistusta.
Seminaariin osallistui yli 100 osallistujaa yli 40 eri maasta. Varsinaiset kolme seminaaripäivää olivat täynnä
esitelmiä. Nykänen oli ensimmäinen varsinainen esitelmänpitäjä. Aihe oli UMAC-järjestön historia, Three
pahs to UMAC.
Nykänen osallistui seminaarin National Library of Singaporessa järjestettyyn päätöspaneeliin, joka
järjestettiin perjantaina. Otsikkona oli Reflections into the evolving positions and positionings of the
university museum as it seeks to sustain and expand its museological, educational and public roles. Paneelin
muut osallistujat olivat Ahmad bin Mashadi, Catherine Giltrap Trinity College Dublin, Nor Edzan Che Nasir,
University of Malaya, Stephen Scholten, University of Amsterdam, Tan Swee Hee, Lee Kong Chian Natural
History Museum, National University of Singapore. Paneelin puheenjohtajana toimi Ahmad bin Mashadi.
Sivuohjelma
Varsinaisen seminaariohjelman lisäksi toisena seminaaripäivänä järjestettiin Singaporen
kaupunkirakennetta ja pilvenpiirtäjäarkkitehtuuria esittelevä kiertokävely Reading the Cosmopolitan Layers
of Singapore.
Varsinaisen seminaariohjelman jälkeen Nykänen ja Vähätalo osallistuivat ekskursioon, joka suuntautui
Malakan niemimaalle Melakan kaupunkiin Malesiassa. Majoittuminen Melakassa tapahtui Equatorialhotelliin, joka on vanheneva mutta siisti, hienompi matkailu- ja kongressihotelli.
Melakan kaupunki on UNESCOn kulttuurihistoriallisten paikkojen listalla. Kaupungin vanha keskusta on
säilynyt hyvin, mutta sen nakertuminen pala palalta on konkreettinen uhka. Alueella on muutettu
esimerkiksi satoja vuosia vanhoja kaupunkitaloja luoliksi, joissa kasvatetaan pääskysenpesiä teollisessa
mittakaavassa. Toiminta tuhoaa rakennukset täysin ja on käytännössä luvatonta kuten myös
uudisrakentaminen vanhan alueen sisäpuolella.
UMAC-järjestön seuraava kokous järjestetään ICOMin kolmivuotisyleiskokouksen yhteydessä Rio de
Janeirossa loppukesällä 2013.

